
Normas para publicação de trabalhos 

 

 

1.0 Do material destinado à publicação em Alter 

Os trabalhos encaminhados para publicação em Alter 

deverão ser inéditos. Excetuam-se aqueles publicados 

em anais de congressos, simpósios, reuniões científicas, 

mesas-redondas ou boletins. Outras exceções poderão 

ser aceitas, após exame e autorização do corpo editorial. 

 

1.1 Aspectos éticos 

1.1.1 O artigo com relato clínico deverá ser objeto de toda 

atenção do autor para que normas do sigilo 

profissional sejam rigorosamente respeitadas, 

especialmente no que se refere à proteção da 

identidade de pacientes mencionados no texto. 

1.1.2 O artigo não poderá conter, ou mesmo insinuar, 

argumentos conside- rados ofensivos a terceiros. 

1.1.3 O conjunto dos conceitos, critérios e condutas 

adotados no artigo é de total responsabilidade do 

autor. 

 

2.0 Encaminhamento dos trabalhos 

 

2.1 Preparação dos originais 

Alter – Revista de Estudos Psicanalíticos adota a apA 



(American Psychological Association) para as regras 

bibliográficas e uniformização de artigos. Os originais 

deverão ser digitados utilizando-se o editor de textos 

Word e a fonte Times New Roman, corpo 12, espaço 

duplo entre linhas (incluindo tabelas e referências). A 

extensão do trabalho não deverá ultrapassar 40.000 

(quarenta mil) caracteres, incluindo os espaços. As 

resenhas deverão ser apresentadas com a extensão 

máxima de 10.000 (dez mil) caracteres, incluindo os 

espaços. Os trabalhos a serem submetidos ao conselho 

editorial da Alter deverão ser encaminhados como anexo 

de mensagem eletrônica à spbsb@spbsb.org.br 

solicitando sua publicação. 

 

Para outros esclarecimentos, os interessados deverão 

dirigir-se à Secretaria da spBsb: Tel: 61 3248-2309 

 

Figuras, tabelas e fotos devem constar de arquivo separado, em 

formato tiff. 

 

3.0 Avaliação dos trabalhos 

3.1 O corpo editorial da Alter é constituído por 

membros da Sociedade de Psicanálise de Brasília e 

tem como corpo de consultores psicanalistas membros 

de outras sociedades componentes da ipA, bem como 

psicanalistas de reconhecida competência. 
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3.2 Os manuscritos recebidos pelo corpo editorial, 

para fins de publicação, serão inicialmente submetidos 

à avaliação de sua forma, em concordância com as 

normas gerais de publicação. Em seguida, serão 

submetidos a dois membros do corpo de consultores 

para uma avaliação cega. Os autores dos manuscritos, 

também, não terão conhecimento da identidade dos 

consultores. 

Os autores receberão os pareceres com eventuais 

sugestões de modificações para as devidas 

providências. Em caso da não implementação das 

modificações eventualmente sugeridas, os autores 

deverão enviar a justificativa. No caso de dois 

pareceres contrários, caberá ao corpo editorial a 

decisão final acerca da publicação, ou não, do 

manuscrito enviado. 

 

4.0 Normas gerais 

4.1 O texto encaminhado para avaliação deverá 

apresentar uma folha de rosto contendo: 

• Título do trabalho, resumo e palavras-chave em 

português, inglês e espanhol. 

• Nome completo do(s) autor(es). 

• Filiação institucional e/ou titulação acadêmica. 

• Endereço completo. 



• Informações sobre a origem do texto (apresentação 

em eventos científicos, derivação de trabalhos 

acadêmicos etc). 

4.2 A folha de rosto será destacada e mantida em 

sigilo pelo editor para preservar a identificação do 

autor. 

4.3 O texto principal também deverá ser 

acompanhado de resumos (no máximo 150 palavras) 

em português, inglês e espanhol e de palavras-chave nas 

mesmas línguas (no máximo 7 palavras). 

 


